1a. Circular

III CIMDEPE – Simpósio Internacional sobre Cidades Médias
Perspectivas da urbanização - Reestruturação urbana e das cidades
Rio de Janeiro - RJ
27, 28, 29 e 30 de abril de 2015
Local:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Instituto de Geociências
Departamento de Geografia
Programa de Pós-graduação em Geografia

Apresentação:
A realização do III CIMDEPE busca propiciar a continuidade do debate acerca da relação
entre o desenvolvimento econômico e os novos/velhos problemas da urbanização mundial.
O processo da urbanização tem demonstrado novas nuances que atribuem novos papéis às
cidades médias em todo o mundo, de tal maneira, que elas passaram a apresentar, por um
lado, novos problemas urbanas e, por outro, novas perspectivas de desenvolvimento
econômico, por meio de investimentos de grandes empresas (indústrias, redes e franquias
comerciais e de serviços) que ampliam suas escalas de ação via cidades médias, como nós
de articulação da nova economia mundial.
Assim, as novas estratégias do desenvolvimento econômico passaram a incluir estas
cidades como alternativas locacionais às escolhas anteriores que recaíam de modo quase
exclusivo sobre as metrópoles, ampliando os limites geográficos da expansão capitalista, o
que cria oportunidades de acesso ao consumo e à desconcentração de atividades
econômicas, mas também, produz novos problemas urbanos, o que coloca como premente
o debate de uma urbanização não planejada e o rompimento dos mitos da qualidade de
vidas em cidades médias, tidas como “redutos de classe média”, pois se constatam
processos de favelização, segregação espacial, degradação de áreas centrais,
congestionamentos, elevação dos preços imobiliários e conseqüente expulsão de
populações mais pobres.
Nesta perspectiva, convidamos a comunidade acadêmica para participar dos debates que
incluirão seis eixos principais, com os seguintes coordenadores:
1. Rede urbana (História, tendências e perspectivas)
(Jan Bitoun (UFPE), Doralice Sátiyro Maia (UFPB), Beatriz Ribeiro Soares (UFU), Marcio,
Catelan (UNESP), Carmen Bellet (Universitat de Lleida/Espanha)).
2. Reestruturação produtiva, indústria e cidades médias
(Eliseu Sposito (UNESP), Cleverson Reolon (UNESP), Diana Lan (UCPBUA/Argentina)
3. Dinâmicas e lógicas do comércio e dos serviços em cidades médias
(Maria Encarnação Sposito (UNESP), William Ribeiro, (UFRJ) Arthur Withacker (UNESP))

4. Difusão do agronegócio e cidades médias – (o mundo agrário)
(Denise Elias (UECE), Gláucio Marafon (UERJ), Carlos Brandão (UFRJ))
5. Desigualdades socioespaciais. Produção de moradia, dinâmica imobiliária e segregação
residencial
(Renato Pequeno (UFCE), Everaldo Melazzo (UNESP), Maria José Martineli Calixto
6. Políticas públicas, governança e desenvolvimento regional – (Políticas publicas / escalas
local e regional)
(Paulo Gusmão (UFRJ), Saint-Clair Trindade (UFPA))

Público esperado:
-Estudantes de pós-graduação
-Profissionais (Professores, pesquisadores e técnicos)
-Alunos de graduação

Datas importantes:
Data: 27, 28, 29 e 30 de abril de 2015
Inscrição de trabalhos: Até 20 de janeiro de 2015
Divulgação dos trabalhos aceitos: 20 de fevereiro de 2015

Normas para envio dos trabalhos
Os trabalhos deverão respeitar os seguintes pré-requisitos:






Só serão aceitos para avaliação trabalhos completos, entre 15 e 20 páginas;
Somente será aceito um trabalho por autoria ou co-autoria;
O nome do orientador deve constar em nota de rodapé e não na condição de co-autor.
Os trabalhos completos submetidos deverão ser assim estruturados:
o Indicação do Grupo de Trabalho ao qual o artigo será submetido;
o Documento em formato [com extensão] *.doc, *.docx, *.rtf ou *.odt, cujo tamanho
máximo não ultrapasse 2 Mb, mesmo com figuras inclusas;
o Letra Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5;
o Título em Negrito, com todas as letras em maiúscula; subtítulos em negrito e
numerados com algarismos arábicos;
o Nome do autor imediatamente após o título, com sua vinculação acadêmica
[instituição, laboratório, grupo de pesquisa, etc.] como nota número 1;
o Após o nome do autor, resumo entre 5 e 10 linhas e três palavras-chave;
o As figuras, mapas e tabelas devem ser ordenadas numericamente e inseridas no
próprio texto;

o Notas de texto devem ser colocadas, de forma numerada, no rodapé da página;
o As referências bibliográficas devem ser relacionadas ao final do texto, no formato
ABNT.
Os trabalhos não selecionados para compor as sessões de trabalhos em forma de mesas
redondas, poderão ser indicados para exposição em formato de pôster, à critério do comitê
científico.
Inscrições:
Até 15 de dezembro de 2014 (R$)

Estudantes (graduação)
Profissionais

50,00
100,00

Até 27 de abril de 2015 (R$)

100,00
200,00

Comitê Científico:
Arthur Magon Withacker (UNESP)
Beatriz Ribeiro Soares (UFU)
Carlos Brandão (UFRJ)
Maria Carmen Bellet Sanfeliu(Universitat de Lleida)
Cristian Henríquez (PUC/Chile)
Denise de Souza Elias (UECE)
Diana Lan (UCPBA/Argentina)
Doralice Sátyro Maia (UFPB)
Eliseu Savério Sposito (UNESP)
Everaldo Santos Melazzo (UNESP)
Federico Arenas Vásquez (PUC/Chile)
Floriano Godinho de Oliveira (UERJ)
Frederic Monié (UFRJ)
Gláucio Marafon (UERJ)
José Aldemir de Oliveira (UFAM)
José Maria Llop Torne (Catedra UNESCO/Ciudades intermedias – urbanización y
desarrollo)
Julia Adão Bernardes (UFRJ)
Lia Osorio Machado (UFRJ)
Maria Encarnação Beltrão Sposito (UNESP)
Maria José Martinelli Calixto (UFGD)
Maria Laura Silveira (CONICET/Argentina)
Oscar Alfredo Sobarzo Mino (UFRGS)
Oswaldo Bueno Amorim (PUC/MG)
Paulo Pereira de Gusmão (UFRJ)
Renato Pequeno (UFCE)
Roberto Lobato Corrêa (UFRJ)
Rosa Moura (IPARDES)
Saint-Clair Cordeiro da Trindade Junior (UFPA)
Tatiana Schor (UFAM)
William Ribeiro da Silva (UFRJ)

Cronograma:
Horário /
dia

27/4
(seg)

9:00 –
12:00

28/4
(ter)

29/4 – Quinta
(qua)

30/4 – Sexta
(qui)

Mesa Redonda 1

Mesa redonda 3

Mesa redonda 5

13:30 –
16:00

Credenciamento

Sessões de
trabalhos

Sessões de
trabalhos

Sessões de
trabalhos

16:30 –
19:30

Conferência de
abertura

Mesa Redonda 2

Mesa Redonda 4

Conferência de
encerramento

19:30 –
21:00
Financiamentos:
-SIEMENS
-CNPq (Casadinho e edital de eventos)
-PPGG/UFRJ
-Edital de eventos da UFRJ
-Edital de eventos da FAPERJ

Contatos:

cimdepe@gmail.com

Sessão de painéis

